
S ENAATSVER S L AG 	A AN 	D I E 	 R A AD 	 IN SAKE 	ONDERR IG , 	NAVORS ING	  
EN 	B EDRYF SAKE	

BENEWENS	DIE	VOORGESKREWE	VERSLAE	OOR	ONDERRIG	EN	NAVORSING,	WORD	DAAR	OOK	

OMVATTEND	VERSLAG	GEDOEN	OOR	AL	DIE	ONDERSKEIE	PORTEFEULJES	VAN	DIE	VISEREKTORE	EN	DIE	

UITVOERENDE	DIREKTEUR:	BEDRYF	EN	FINANSIES .

Die Senaat van die Universiteit Stellenbosch bestaan uit: die 
Rektor en Visekanselier (Voorsitter); die drie Viserektore; die 
Uitvoerende Direkteur (Bedryf en Finansies); twee lede van 
die Raad (die Raadsvoorsitter en een lid deur die Raad benoem); 
die Registrateur (Sekretaris); al die vol professore aan die 
Universiteit; alle departementele voorsitters wat nie vol 
professore is nie; vyf medeprofessore; vier studenteraadslede; 
twee lede van die akademiese personeel wat nie professore 
of medeprofessore is nie; twee lede van die administratiewe 
personeel; twee lede van die tegniese personeel en die 
volgende bykomende persone wat deur die Raad tot lede 
van die Senaat verklaar is: Hoofdirekteur: Strategiese 
Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne; Hoofdirekteur: Finansies; 
Senior Direkteur: Informasietegnologie; Senior Direkteur: 
Akademiese	Steun;	Senior	Direkteur:	Institusionele	Beplanning	

en Gehalteversekering; Senior Direkteur: Biblioteek- en 
Inligtingsdiens; Senior Direkteur: Navorsing; Studentedekaan; 
Dekaan:	Agriwetenskappe;	Visedekaan:	Gemeenskapsdiens	
en -interaksie; Visedekaan: Tale (Fakulteit Lettere en Sosiale 
Wetenskappe); Direkteur: Sentrum vir Onderrig en leer; 
Direkteur: Internasionale Kantoor.

Ek bedank graag die lede van die uitvoerende bestuur, 
die Senaat, ander akademiese personeel en alle personeel in 
die steundiensomgewings vir hul toewyding, entoesiastiese 
deelname en ondersteuning. So ’n terugblik oor 2009 het my 
opnuut laat besef hoeveel ons saam vermag het. Die beplanning 
en agter-die-skermswerk is nou afgehandel en ek sien uit na 
die eksterne bekendstelling van die Universiteit Stellenbosch 
se	Oorhoofse	Strategiese	Plan	in	Julie	2010.	
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VER S L AG 	VAN 	D I E 	 V I S E R EKTOR 	 (O N D E R R I G )

IN	DIE	ONDERRIG-	EN	LEEROMGEWING	HET	DAAR	OOR	DIE	AFGELOPE	AANTAL	JARE	’N	STERK	BEWUSTHEID	

ONTWIKKEL	VAN	DIE	ROL	WAT	FAKTORE	NIE	NET	BINNE	NIE,	MAAK	OOK	BUITE	DIE	KLASKAMER	IN	STUDENTE- 

SUKSES	SPEEL.	STUDENTELEER	IS	’N	KOMPLEKSE,	MULTIDIMENSIONELE	AKTIWITEIT	WAT	REGDEUR	EN	REGOOR 

DIE	UNIVERSITEITSERVARING	PLAASVIND.	IN	DIE	NASTREWING	VAN	DIE	2015-DOELWITTE	VIR	TOEGANKLIKHEID, 

DIVERSITEIT	EN	STUDENTESUKSES	IS	DAAR	DUS	GEDURENDE	2009	STERK	GEFOKUS	OP	SAMEWERKING	TUSSEN	

FAKULTEITE	EN	VERSKILLENDE	AKADEMIESE	STEUNDIENSTE	OM	HIERDIE	DOELWITTE	TE	VERWESENLIK.

WERWING BOU DIVERSITEIT

Die Sentrum vir Voornemende Studente (SVS) het in 2009 verskeie 
projekte	en	uitreikaksies	onderneem	wat	spesifiek	ten	doel	gehad	
het	om	die	diversiteitsprofiel	van	die	Universiteit	uit	te	brei.	 
Die Werwingsbeursprojek is een van die werwingsaksies waardeur 
daar aan ongeveer 420 akademies belowende swart voornemende 
studente, op grond van institusionele en akademiese kriteria,  
beurse aangebied is. Met uitreike na skole in die Wes-Kaap,  
Suid-Kaap, Noord-Kaap en Oos-Kaap is daar in die afgelope jaar 
ook gepoog om akademies belowende swart studente te werf.  
Hierdie uitreike het adviseurspraatjies en -inligtingsessies by skole 
en oueraande ingesluit, asook loopbaan- en vakkeusevoorligting. 
Ander	diversiteitsprojekte	wat	deur	die	SVS	onderneem	is,	is	
daarop gerig om swart studente na die kampus te bring en 
sodoende die Universiteit aan hulle bekend te stel. Die SVS het ook 
vanjaar	’n	werwingsforum	geïnisieer	ten	einde	goeie	samewerking	
met en wisselwerking tussen fakulteite en departemente wat hul eie 
aksies in hierdie verband aanpak, te verseker.

Een van die doelstellings van die SVS in 2009 was om ’n 
bydrae te lewer tot die voorbereiding van voornemende studente 
om akademies suksesvol te wees. In hierdie opsig het die 
voorligtingsdiens wat deur ’n span professionele sielkundiges op  
die kampus en in skole gelewer is, gepoog om voornemende 
studente by te staan om ingeligte vakkeuse- en loopbaanbesluite  
te neem. Individuele sessies met adviseurs op die kampus het  
ook ten doel om voornemende studente beter voor te berei  
vir die uitdagings van tersiêre studie aan die Universiteit. 
Die Wiskunde-en-Wetenskapweek en Ope Dag, asook gereelde 
nuusbriewe en bygewerkte inligting op die Universiteit se webblad 
vir voornemende studente, het leerders ingelig gehou oor wat die 
Universiteit vir hulle bied. Verder was die SVS verantwoordelik vir 
die koördinering en reël van inligtingsaande in samewerking met 
die Eerstejaarsakademie (EA), ten einde voornemende studente en 
hul ouers te bemagtig met die nodige inligting oor die Universiteit. 
Hierdie geleenthede het ook aan die studente die geleentheid 
gebied om met verteenwoordigers uit verskillende departemente 
en fakulteite in aanraking te kom. 

TOELATING	MET	SUKSES

Die	nuwe	Nasionale	Senior	Sertifikaat	(NSS)	is	in	2009	vir	die	
tweede keer landswyd deur Graad 12-leerders afgelê. Deur twee 
stelle resultate – dié van die NSS en dié van die Toegangstoetse 
(TGT’s) – te kombineer, gebruik die Universiteit ’n eie maatstaf om 
te bepaal watter studente tot die Universiteit toegelaat moet word. 
Dit het ’n besliste bydrae gelewer tot meer effektiewe keuring en 
plasing van studente. Die kombinasie van toegangstoetspunte en 
skoolprestasie in ’n 40:60-verhouding, waar die TGT-gemiddelde 
40% en die Graad 12-skoolgemiddelde 60% tel, is as basiese 

toelatingsvereiste tot die Universiteit gebruik. Die TGT-resultate 
is in sekere fakulteite ook gebruik om studente te keur of in 
ondersteuningsprogramme te plaas.

EFFEKTIEWE	EN	GEBRUIKERSVRIENDELIKE	REGISTRASIE

Die	Afdeling	Akademiese	Administrasie,	wat	oor	drie	kampusse	
(Stellenbosch-, Bellvillepark- en Tygerberg-kampus) versprei is, 
streef daarna om die Universiteit te ondersteun in sy primêre 
take van onderrig, navorsing en dienslewering deur effektiewe 
administratiewe prosedures in stand te hou en toe te pas en ’n 
vriendelike,	flink	en	foutlose	diens	te	lewer.

Die	Afdeling	het	die	afgelope	jaar	verskeie	prosesse	deurloop	
om te verseker dat ’n optimale diens gelewer word in die konteks 
van die volhoubare posisionering waarmee die Universiteit 
onderweg na 2015 besig is.

In die eerste plek is met die hulp van ’n buitemaatskappy 
gekyk	na	die	vloeipatrone	van	al	die	aktiwiteite	in	Akademiese	
Administrasie	om	daardeur	te	verseker	dat	’n	optimale	diens	aan	
akademiese personeel, voornemende studente, huidige studente 
en die publiek gelewer word. Met bogenoemde strewe en die 
transformasiemikpunte	(kyk	bl.	7)	in	gedagte,	het	die	Afdeling	’n	
intensiewe proses van selfevaluering deurloop. Dit is opgevolg 
deur die besoek van ’n eksterne evalueringspaneel wat al die 
Afdeling	se	aktiwiteite	en	die	selfevalueringsverslag	nagegaan	
het met die oog op die moontlike verdere verbetering van 
dienslewering.	Die	Afdeling	het	reeds	begin	om	die	aanbevelings	
wat uit bogenoemde prosesse voortgevloei het te implementeer 
en sal in 2010 daarmee voortgaan. 

Onderweg	na	2015	sal	die	Administrasiegebou	A,	waarin	die	
meeste	onderafdelings	van	die	Afdeling	is,	omskep	word	in	’n	
kliëntedienssentrum waar die eerstevlak-navrae vinnig afgehandel 
word en waar meer komplekse navrae doeltreffend na tweedevlak-
spesialiteitsdienste verwys word. Hierdie kliëntedienssentrum sal so 
ingerig word dat dit as die ‘voordeur van die Universiteit’ kan dien.

As	’n	eerste	fase	van	hierdie	projek	is	’n	elektroniese	
kontaksentrum	op	die	grondverdieping	van	Administrasiegebou	A	
ingerig en sowel ’n sentrumbestuurder as vier agente (personeellede 
wat in so ’n sentrum diens doen) is reeds aangestel. Die elektroniese 
kontaksentrum, wat telefoon-, e-pos- en faksnavrae gaan hanteer, 
kan gesien word as die ‘virtuele voordeur’ van die Universiteit.  
Die	sentrum	begin	op	4	Januarie	2010	funksioneer	en	gaan	voorlopig	
hoofsaaklik	afdelings	in	Administrasiegebou	A	bedien	en	ook	die	
Universiteit se skakelbord oorneem. Daar word beoog om die 
sentrum, wat 16 agente kan huisves, stelselmatig uit te brei totdat 
die hele kampus bedien word.
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NUUT	GEAKKREDITEERDE	AKADEMIESE	PROGRAMME

Die groei in die akademieskap van onderrig en leer waaroor  
in	die	2008-Jaarverslag	berig	is,	is	in	2009	voortgesit.	 
Die	jaarlikse	Universiteit	Stellenbosch	Akademieskap	van	
Onderrig en leer-konferensie, wat deur 140 mense bygewoon 
is, was ’n hoogtepunt vir die jaar. Daar is 44 referate en vier 
plakkaataanbiedings gelewer, waaronder 17 aanbiedings deur 
ontvangers van die Fonds vir Innovasie en Navorsing in Onderrig 
en leer (FINLO)-toekenning. Die prys vir die beste aanbieding 
by die konferensie is toegeken aan prof Eugene Cloete, Dekaan 
van die Fakulteit Natuurwetenskappe. Twee beduidende 
en hoogs gelaaide paneelbesprekings by die konferensie 
was oor onderrig in hoër onderwys as burgerskap en oor 
onderrignavorsing as ’n moontlike nisarea vir die Universiteit 
Stellenbosch. Daar is 31 aansoeke vir die Fonds ontvang en 
R468 500 is aan akademici uitbetaal. Die loodsfase van die 
Onderriggenootskappeprojek is afgehandel en die formele 
voorlegging vir ’n Onderriggenootskappeprogram is by die laaste 
Senaatsvergadering van 2009 aanvaar.

Geleenthede vir die professionele ontwikkeling van dosente 
is	deur	die	jaarlikse	PRONTAK-kursus	van	vier	dae	voorsien,	 
wat	deur	84	akademici	bygewoon	is.	Altesaam	1	023	bywonings	

is	aangeteken	vir	die	41	generiese	en	fakulteitspesifieke	
werksessies (waarvan party by verskeie geleenthede deur die 
jaar aangebied is) wat deur die Sentrum vir Onderrig en leer 
(SOL) gereël is. ’n Nuwe inisiatief was die skryf-retraite van 
drie dae, wat deur 14 akademici van die fakulteite en SOl 
bygewoon is. Die fokus van die retraite was die beskrywing van 
navorsing oor onderrig en leer. Dit het ’n groot sukses geblyk 
te wees en verdere skryf-retraites sal in die toekoms gehou 
word. Die grondslag vir streeksamewerking met betrekking 
tot die professionele ontwikkeling van akademici is gelê, met 
planne wat reeds gemaak word vir ’n reeks kortkursusse wat 
in 2010 onder beskerming van die Kaapse Konsortium vir Hoër 
Onderwys	aangebied	sal	word.	Al	vier	streeksuniversiteite	
doen mee aan hierdie samewerking met die uiteindelike doel 
om ’n gesamentlike platform vir ’n Nagraadse Diploma in Hoër 
Onderwys te skep. Die Universiteit Stellenbosch het ’n leiersrol 
in die bewerkstelliging van hierdie samewerkingsplan gespeel.

In 2009 is die tweede jaarlikse onderrigverslag by die laaste 
Senaats- en Raadsvergaderings van die jaar voorgelê. Die doel 
van hierdie inisiatief is om aanspreeklikheid, nabetragting en 
geteikende beplanning met betrekking tot onderrig en leer 

ONDERRIGVERNUWING EN -VERBETERING

Goeie onderrig in die lesinglokaal begin by relevante programme 
van	hoë	gehalte.	Gedurende	2009	het	die	Afdeling	Institusionele	
Navorsing en Beplanning ’n omvattende programvernuwingsproses 
geloods ten einde alle akademiese programme met die nuwe 
Hoëronderwys-Kwalifikasieraamwerk	in	ooreenstemming	te	
bring. Hierdie proses sal in 2010 voortgesit word met beoogde 
implementering in 2012.

Die Universiteit het in 2009 elf nuwe programme ontwikkel en 
vir akkreditasie by die Raad op Hoër Onderwys se Gehaltekomitee 
ingedien. Vyf programme is geakkrediteer en die uitslae van die 
ander	ses	programme	sal	in	2010	beskikbaar	wees.	Agt	programme	
wat in 2008 ontwikkel is, het ook einde 2009 akkreditasie ontvang.

ProGraMnaaM FaKULTEIT

nagraadse Diploma in Dispuutbeslegting Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

HonsBA in Geografie en Omgewingstudie Fakulteit lettere en Sosiale Wetenskappe

HonsBa in Mandaryns Fakulteit lettere en Sosiale Wetenskappe

Diploma in Praktiese Musiek Fakulteit lettere en Sosiale Wetenskappe

Hoër Sertifikaat in Musiek Fakulteit lettere en Sosiale Wetenskappe

MPhil in substansafhanklikheid Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Kinder- en adolessentepsigiatrie Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Gemeenskapsgeestesgesondheid Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Kliniese neuropsigiatrie Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Psigogeriatrie Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Psigosomatiese Geneeskunde Fakulteit Gesondheidswetenskappe

MPhil in Bestuursafrigting Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

MMed in Pediatriese chirurgie Fakulteit Gesondheidswetenskappe

VER S L AG 	VAN 	D I E 	 V I S E R EKTOR 	 (O N D E R R I G )  V E RVO LG
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te bevorder. Die verslag bevat inligting oor studentesukses, 
fakulteitshoogtepunte en ondersteuningsmaatreëls.

Oorlegpleging oor wat dit vir die Universiteit Stellenbosch 
beteken om tot die openbare welsyn by te dra en hoe ons 
dit doen, was die fokus van ’n seminaar Is SU educating public 
good professionals?	in	Augustus,	wat	baie	goed	bygewoon	

is. Dit is in Oktober opgevolg met ’n seminaar getiteld Sen’s 
capability approach: What implications for professional education 
at transforming universities? wat verdere stof tot nadenke 
gelewer het oor die soort gegradueerdes wat die Universiteit 
Stellenbosch lewer en hoe ons tot die openbare welsyn kan 
bydra.	Albei	seminare	is	aangebied	deur	samewerking	tussen	 
SOl en Gemeenskapsinteraksie.

AKADEMIESE	VORDERING	IN	VERSKILLENDE	STUDIEVELDE	EN	OP	VERSKILLENDE	VLAKKE	(2009)

VLaKKE PEr FaKULTEIT GETaL 
sTUDEnTE

VLaKKE PEr FaKULTEIT GETaL 
sTUDEnTE

aGrIWETEnsKaPPE 1 383

Voorgraadse Studente 1 029

Nagraadse Studente 331

Spesiale Studente 23

EKonoMIEsE En 
BEsTUUrsWETEnsKaPPE 

7 523

Voorgraadse Studente 4 526

Nagraadse Studente 2 831

Spesiale Studente 166

GEsonDHEIDsWETEnsKaPPE 3 799

Voorgraadse Studente 1 730

Nagraadse Studente 1 715

Spesiale Studente 354

InGEnIEUrsWEsE 2 499

Voorgraadse Studente 1 943

Nagraadse Studente 529

Spesiale Studente 27

KrYGsKUnDE 489

Voorgraadse Studente 406

Nagraadse Studente 63

Spesiale Studente 20

LETTErE En sosIaLE 
WETEnsKaPPE

4 999

Voorgraadse Studente 3 282

Nagraadse Studente 1 296

Spesiale Studente 421

naTUUrWETEnsKaPPE 2 529

Voorgraadse Studente 1 748

Nagraadse Studente 685

Spesiale Studente 96

oPVoEDKUnDE 1 816

Voorgraadse Studente 667

Nagraadse Studente 1 133

Spesiale Studente 16

rEGsGELEErDHEID 783

Voorgraadse Studente 412

Nagraadse Studente 361

Spesiale Studente 10

TEoLoGIE 423

Voorgraadse Studente 126

Nagraadse Studente 289

Spesiale Studente 8

ToTaaL 26 243
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SAMESTELLING	EN	GROOTTE	VAN	 
STUDENTEKORPS	VOLGENS	RAS	(2009)

ras GETaL 
sTUDEnTE

Bruin  4 330

Indiër 505

Swart     3 655

Wit 17 753

ToTaaL 26 243

SAMESTELLING	EN	GROOTTE	VAN	 
STUDENTEKORPS	VOLGENS	GESLAG	(2009)

SAMESTELLING	EN	GROOTTE	VAN	 
STUDENTEKORPS	VOLGENS	HUISTAAL	(2009)

HUIsTaaL GETaL 
sTUDEnTE

Afrikaans 13 961

Engels 9 702

Afrikaans	/	Engels 723

Xhosa 458

Ander	amptelike	SA	tale 673

Ander	tale 726

ToTaaL 26 243

GEsLaG GETaL 
sTUDEnTE

Manlik 12 723

Vroulik 13 520

ToTaaL 26 243

KWALIFIKASIES	IN	2009	 
TOEGEKEN VOlGENS TIPE

TIPE KWaLIFIKasIE GETaL 
ToEGEKEn

Voorgraadse	diplomas	/	sertifikate 91

B-grade 3 156

Nagraadse	diplomas/sertifikate 1 274

Nagraadse B-grade 76

Honneursgrade 1 158

Meestersgrade 1 059

Doktorsgrade 139

ToTaaL 6 953

SAMESTELLING	EN	GROOTTE	VAN	STUDENTEKORPS	
VOLGENS	GEOGRAFIESE	HERKOMS	(2009) 

GEoGraFIEsE 
HErKoMs

GETaL 
sTUDEnTE

PErsEnTasIE

sUID-aFrIKa 23 910 91,1%

Wes-Kaap 16 868 64,3%

Noord-Kaap 735 2,8%

Oos-Kaap 1 549 5,9%

Vrystaat 406 1,5%

KwaZulu-Natal 1 163 4,4%

Mpumalanga 445 1,7%

limpopo 344 1,3%

Gauteng 2 172 8,3%

Noordwes 228 0,9%

anDEr LanDE 2 333 8,9%

Botswana 108 0,4%

lesotho 54 0,2%

Namibië 810 3,1%

Swaziland 40 0,2%

Zimbabwe 106 0,4%

Elders 1 215 4,6%

ToTaaL 26 243 100,0%
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EERSTEJAARSAKADEMIE	WERK	VIR	STUDENTESUKSES

Dertig eerstejaarstudente van 2008 wat in die verslagjaar in hul 
tweede studiejaar was, is vroeg in die jaar deur die Rektor na die 
Eerstejaarsakademie	se	Prestasieaand	uitgenooi.	’n	Aantal	puik	
dosente, wat deur eerstejaarpresteerders op die kampus gekies is, 
is ook na die geleentheid genooi. Elke student het vooraf skriftelik 
aangedui watter dosent die grootste bydrae tot sy of haar sukses 
as student gelewer het. Die Eerstejaarsakademie is in 2009 verder 
gekonsolideer met ’n deelnemerstoename en ’n verhoogde aantal 
fakulteitsonderrig- en leerkoördineringspunte (LOK’s). Die meeste 
fakulteite het teen die end van 2009 positief gereageer op ’n 
voorstel vir die aanstelling van ’n fakultêre studentesteunbeampte. 
Hierdie inisiatief behoort by te dra tot die geteikende en holistiese 
steun vir eerstejaarstudente. Die toenemende belangstelling in 
tutoriale programme het geblyk uit die groter aantal aansoeke vir 
tutoropleiding	deur	SOL.	Altesaam	300	tutors	het	in	2009	oor	
sewe fakulteite heen opleiding ontvang.

Nog ’n sleutelaktiwiteit van die Eerstejaarsakademie in 2009 
was ’n ondersoek wat uitgevoer is oor aspekte van klasbywoning 
in die eerste jaar. ’n Kampuswye navorsingsprojek is onderneem 
wat die verhouding tussen bywoning en akademiese sukses, 
asook studenteredes vir bywoning of nie-bywoning van lesings, 
ondersoek het. ’n Verslag van die bevindings van die ondersoek 
is by die Oktober-vergadering van die Eerstejaarsakademie-
komitee voorgelê en sal by die eerste lOK-vergaderings van 2010 
bespreek word. Studentepersepsies van hulle eerstejaarervaring 
is ook in die Eerstejaarsakademie-blog saamgevat wat in 
2009 ingestel is. Hierdie gesamentlike inisiatief tussen die 
Eerstejaarsakademie en die Studenteraad word steeds gewilder 
en sal in die nuwe jaar voortgesit word. ’n Opwindende mylpaal 
is op 1 Desember 2009 bereik, toe die boek Focus on first-year 
success: Perspectives emerging from South Africa and beyond  
bekend gestel is. Die boek, onder redaksie van drr Brenda 
Leibowitz,	Antoinette	van	der	Merwe	en	Susan	van	Schalkwyk,	 
is bekend gestel saam met die boek Higher education in South 
Africa: A scholarly look behind the scenes onder redaksie van prof  
Eli Bitzer van die Fakulteit Opvoedkunde.

GEïNTEGREERDE	BEPLANNING	EN	ONTWIKKELING	
VAN	MEERTALIGE	ONDERRIGMODEL

’n Belangrike ontwikkeling in 2009 was die besluit om taal 
aan die Universiteit as ’n projek in die Oorhoofse Strategiese 
Plan	te	bestuur.	Hierdie	projek,	met	die	titel	’n	Geïntegreerde	
Taalbeplanningsmodel vir die Universiteit Stellenbosch, het die 
volgende as doel:

“... om ’n bestaande meertalige taalbeplanningsmodel te 
bestendig en uit te bou wat deur sy unieke aard en sinvolle 
geïntegreerdheid	met	die	kernbesigheid	van	die	Universiteit	
Stellenbosch die instansie waarlik beduidend anders en beduidend 
beter maak. Die primêre fokus van die projek sal wees om 
taalontwikkeling en -steun met behulp van ’n sterk kundigheidsbasis 
in fakulteite te ontplooi in ’n vennootskap waarin die Taalsentrum 
en ander aanverwante rolspelers ’n sterk makelaarsrol sal speel.” 

Die aanvoorwerk wat in 2009 in hierdie verband gedoen is, 
maak dit vir die Universiteit moontlik om op ’n verantwoordelike 

wyse uitvoering te gee aan ons visie om aan meer studente  
die geleentheid te gee om in hul voorkeurtaal te studeer.  
(Kyk ook “Meertalige onderrigmodel”, bl. 9.)

Gedurende 2009 het die Taalsentrum dan ook beduidende 
dienste gelewer tot voordeel van die Universiteit en ter 
uitbreiding	van	die	bogenoemde	geïntegreerde	model.	Enkele	
syfers gee hiervan ’n aanduiding:

2 210 studente in geregistreerde taalmodules in verskillende fakulteite.• 

600 studente in kortkursusse.• 

450 internasionale studente in verskillende taalkursusse.• 

3 600 skryfkonsultasies vir studente.• 

Wat	die	bevordering	van	Afrikaans	betref,	is	ongeveer	
R12,7 miljoen aan die werksaamhede van die Taalsentrum en 
die vertaling van klasnotas bestee.

Die Taalsentrum het in 2009 ’n kongres aangebied met die 
tema Language policy, planning and support in higher education – 
challenges of multilingualism. By hierdie baie geslaagde kongres 
is die Universiteit Stellenbosch se benadering tot taal deeglik 
onder die loep geneem. Toetsing by enkele van die beste 
internasionale kundiges het bevestig dat die Universiteit met 
pionierswerk besig is, en getoon dat hierdie taalwetenskaplikes 
dit grootliks gunstig beoordeel.

GEKOöRDINEERDE ONDERSTEUNING VERRYK 
STUDENTE SE UNIVERSITEITSBElEWENIS

In 2009 het die werksaamhede van die Studentewelweesforum 
momentum gekry. Die fokus van die Forum is op die ses 
dimensies	van	welwees,	naamlik	fisies,	spiritueel,	sosiaal,	
emosioneel, professioneel en intellektueel. Die doel van die 
Forum is om ’n verskeidenheid rolspelers in verskillende afdelings 
van die Universiteit saam te bring om:

tersaaklike inligting oor die studente en studentelewe bekend te • 
maak, te integreer en te interpreteer; 

tendense en wenslike sisteemveranderinge te identifiseer; • 

oplossings te vind en te toets; • 

navorsingsontwerpe te inisieer; • 

rapporte oor studentewelwees op te stel; en• 

te verseker dat bogenoemde tot haalbare ‘oplossings’ sal lei. • 

Die Forum vergader kwartaalliks onder voorsitterskap 
van die Studentedekaan. Verteenwoordigers sluit die volgende 
in:	die	Studentedekaansafdeling,	Akademiese	Administrasie	
(Registrateursafdeling), Beurse en lenings, Studentegelde, 
Beskermingsdienste (USBD), Kampusgesondheidsdiens, Internasionale 
Kantoor, Kommunikasie en Skakeling, Sentrum vir Voornemende 
Studente, Sportburo, Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO), 
SSVO-krisisdiens, Studentehuisvesting, Studentedissipline, Studenteraad, 
Studentesekuriteitsraad, ’n student uit die leer-en-leefhuise en ’n 
verteenwoordiger van die geloofsgemeenskappe.
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In 2009 het ’n taakspan die behoeftes van die PSO- 
studente (Privaatstudente-organisasie) ondersoek en hoe hulle 
universiteitsbelewenis meer vergelykbaar met dié van 
koshuisstudente gemaak kan word. Verskeie aanbevelings het 
uit die taakspanverslag voortgevloei, waarvan sommige reeds 
geïmplementeer	word,	wat	sal	bydra	tot	beter	dienste	en	’n	ryker	
universiteitsbelewenis vir PSO-studente. Die bedoeling daarmee is 
om uiteindelik ook die akademiese sukseskoers van hierdie belangrike 
(en getallegewys grootste) groep studente beduidend te verbeter.  
Die werk in koshuise m.b.t. mentors, die vorming van klusters  
(PSO-wyke en koshuise wat saamgegroepeer word) en die ontwikkeling 
van ko-kurrikulêre aktiwiteite sluit direk hierby aan en het in 2009  
ver gevorder en ’n basis vir toekomstige inisiatiewe geskep.

Die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling  
(SSVO) is verantwoordelik vir die opleiding van alle mentors.  
In 2009 het die Sentrum ’n reglement en handleiding vir mentors 
opgestel en sodoende die werk op ’n stewiger grondslag geplaas. 
Die mentorswerk bied talle senior studente (ongeveer 450 per 
jaar) die geleentheid om aan ons eerstejaarstudente ’n uiters 
waardevolle diens te lewer.

In die bevordering van diversiteit en multikulturaliteit 
speel die Eenheid vir Multikulturaliteit en Diversiteit ’n 

belangrike rol, enersyds om seker te maak dat die behoeftes 
van minderheidsgroepe versorg en hul belange bevorder word, 
en andersyds om die breër studentebevolking te help om 
diversiteit en multikulturaliteit te verwelkom en te vier, sodat die 
kampus	werklik	’n	tuiste	vir	almal	word.	Spesifieke	programme	
het die volgende ingesluit: die Women in Leadership-program, 
MAD	(Maties Against Discrimination), in samewerking met die 
Studenteraad, Multikulturele Week en township-toere in 
samewerking met die Internasionale Kantoor.

’n leierskapsontwikkelingstaakspan is in die lewe geroep 
wat onder meer ’n bestekopname van die bronne vir 
leierskapsontwikkeling gemaak en doelwitte heroorweeg en 
herformuleer het.

Onder leierskapsontwikkeling is ook aandag geskenk aan 
die bevordering van Waagmoedige Gesprekke – ’n inisiatief van 
die Rektor. Heelwat gesprekke is gereël en veilige ruimtes is 
geskep vir studente om oor netelige en dikwels sensitiewe, dog 
belangrike, sake te praat. Ons oortuiging is dat die universiteit ’n 
gesprek is wat allermins net in die klas plaasvind, maar inteendeel 
die totale werklikheid van studentwees insluit.

VER S L AG 	VAN 	D I E 	 V I S E R EKTOR 	 (O N D E R R I G )  V E RVO LG
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WETENSKAPEKSPO	GAAN	VAN	KRAG	TOT	KRAG

Die	streekskompetisie	van	die	Eskom	Ekspo	vir	Jong	
Wetenskaplikes is vir die tiende keer deur die Fakulteit 
Natuurwetenskappe en die Instituut vir Wiskunde- en 
Wetenskaponderwys aan die US (IWWOUS) aangebied. Dis 
’n goue geleentheid vir Graad 7- tot 9-leerders om met hulle 
wetenskaplike innovasies te spog. Hier blaas prof Magda 
Fourie, Viserektor (Onderrig) (vierde van regs), en IWWOUS-
direkteur dr Kosie Smit (ver regs) saam met ’n groep van die 
leerders die kersies op die Ekspo-verjaarsdagkoek uit.
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